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ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΔΡΑΜΑΣ 
 

α/α ΑΡ.ΑΠΟΦ

ΑΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1)  94.  1Ο ΕΚΤΑΚΤΟ  

Απ΄ ευθείας εκμίσθωση του 

δημοτικού θερινού 

κινηματογράφου « ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

», εντός του Δημοτικού κήπου 

Δράμας, για του μήνες Ιούνιο, 

Ιούλιο και Αύγουστο 2021, στα 

πλαίσια του άρθρου 192 παρ. 2 

περίπτ. γ του Κ.Δ.Κ. (Ν. 3463/2006) 

όπως αντικαταστάθηκε από την 

παρ. 1 του άρθρου 196 του Ν. 

4555/2018” 

Ομόφωνα 
 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Μλεκάνης Μιχαήλ, 2) 

Μελισσινός Στυλιανός, 3) Σιδερά Χρυσή, 4) 

Νικολαΐδης Φώτιος και 5) Καλαϊτζίδης Κων/νος, 

ψήφισαν όπως η αίτηση του ενδιαφερομένου και όσον 

αφορά στο θέμα της εγγύησης, στην ίδια λογική που ήταν 

και η  προηγούμενη απόφαση 

 

Με την παρατήρηση των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου, 2) Αποστολίδη Κυριάκου, 3) 

Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου, 4) Παπαδόπουλου Αχιλλέως, 

5) Κιόρτεβε Παρθένας και 6) Μουχτάρη Γεωργίου, η 

οποία μπαίνει εκ του περισσού γιατί, δεν φαντάζονται ότι 

το Φεστιβάλ θα ήθελε να το παίρνει δύο φορές την 

εβδομάδα αλλά, νομίζουν ότι πρέπει να μείνουμε στη μία 

φορά την εβδομάδα, τουλάχιστον για τον 6ο , 7ο  και το 

πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου και φυσικά αν 

χρειαστεί από το 2ο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου και 

μετά που πλησιάζει το Φεστιβάλ, να υπάρχει μέσα και να 

το πάρουμε. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Καλαϊδόπουλος Κοσμάς, 

συμφώνησε με τους προλαλήσαντες.    
2)  95.  2Ο ΕΚΤΑΚΤΟ  

Ανάθεση της γενικής υπηρεσίας 

«Ηχητική και φωτιστική κάλυψη 

εκδηλώσεων Δήμου Δράμας» σε 

τρίτου 

Ομόφωνα 

 

Με επιφύλαξη των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Μελισσινού Στυλιανού, 3) Σιδερά 

Χρυσής, 4) Νικολαΐδης Φωτίου και 5) Καλαϊτζίδη 

Κων/νου γιατί, δεν απαντήθηκε το ερώτημά τους, αν 

έπρεπε να υπάρχει βεβαίωση αδυναμίας της αρμόδιας 

υπηρεσίας, θεωρώντας πως έπρεπε να υπάρχει 

 

3)  96.  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 156/2021 

απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής Δήμου Δράμας περί 

αναμόρφωσης του Πίνακα 

Στοχοθεσίας Οικονομικών 

Αποτελεσμάτων (ΟΠΔ) οικ. έτους 

2021 

Κατά πλειοψηφία 
 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Μλεκάνης Μιχαήλ, 2) 

Μελισσινός Στυλιανός, 3) Σιδερά Χρυσή, 4) 

Νικολαΐδης Φώτιος και 5) Καλαϊτζίδης Κων/νος, 

όπως και στην Ο.Ε., ψήφισαν θετικά ως προς την 

λογιστική αποτύπωση. 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου, 2) Αποστολίδη 

Κυριάκου, 3) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου, 4) 

Παπαδόπουλου Αχιλλέως και 5) Κιόρτεβε 

Παρθένας, όπως και στην Ο.Ε. , επειδή δεν ψήφισαν 

ως παράταξη τον προϋ/σμό, που δεν ανταποκρινόταν 

στην πραγματικότητα των οικονομικών δεδομένων 

του Δήμου Δράμας, ούτε και την μεγάλη 

αναμόρφωση, με την οποία διαμορφώθηκε  η 

πραγματική κατάσταση στον Δήμο Δράμας, 

αλλάζοντας τα ταμιακά διαθέσιμα του Δήμου από 



10.000.000,00 € σε 11.500.000,00€. 
4)  97.  Έγκρισης της υπ’ αριθμ. 157/2021 

απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής Δήμου Δράμας περί της  

3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού 

οικ. έτους 2021 

Κατά πλειοψηφία 
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Μελισσινού Στυλιανού, 3) 

Σιδερά Χρυσής, 4) Νικολαΐδη Φωτίου και 5) 

Καλαϊτζίδη Κων/νου, επισημαίνοντας όπως και στην 

Ο.Ε. ότι, μέσα στην αναμόρφωση προβλέπεται και η 

ηχητική και φωτιστική κάλυψη των πολιτιστικών 

εκδηλώσεων, μεταξύ των οποίων και της Ονειρούπολης. 

Για την Ονειρούπολη, υπάρχει συγκεκριμένος ΚΑ, που 

φυσικά θα έπρεπε παράλληλα να προβλέπεται μεταφορά 

από εκείνον τον ΚΑ, κάτι που δεν γίνεται, ίσως γίνει 

αργότερα. 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Τσιαμπούσης Αλέξανδρος, 

2) Αποστολίδης Κυριάκος, 3) Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος 

, 4) Παπαδόπουλος Αχιλλεύς και 5) Κιόρτεβε 

Παρθένα, ψήφισαν την αναμόρφωση επειδή αφορά σε 

πραγματικές, λειτουργικές και φυσιολογικές ανάγκες του 

Δήμου, άρα κατ΄ επέκταση και δαπανών του Δήμου, 

όπως η δαπάνη των 165.000,00 € για ηχητική και 

φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων και η επιχορήγηση των 

αθλητικών συλλόγων και σωματείων. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Καλαϊδόπουλου Κοσμά, διαφωνώντας με τους 

παρακάτω ΚΑ: 

• 1211.01 ««Επιχορήγηση για κάλυψη αναγκών 

για την αποφυγή διασποράς του COVID 19», 

λέγοντας πως το Κράτος έπρεπε να ενισχύει τα 

Νοσοκομεία και όχι τους Δήμους 

• 10.7134.01 με τίτλο «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 

– ηλεκτρονικά συγκροτήματα – εκτυπωτές – 

λοιπά εξαρτήματα», λέγοντας, δεν έχουμε ΗΥ 

και πρέπει να δαπανηθούν 84.000,00 €; 

• 15.6041.01 με τίτλο «Αποδοχές εκτάκτων 

υπαλλήλων», σχετικό με στοιχείο , 

διερωτώμενος για τον τρόπο πρόσληψης αυτών 

των ατόμων 

• 15.6162.11 με τίτλο «Ηχητική και φωτιστική 

κάλυψη εκδηλώσεων Δήμου Δράμας», λέγοντας 

πως τόσα χρόνια, θα έπρεπε ο Δήμος να διαθέτει 

τα απαραίτητα και έναν υπάλληλο να τα 

διαχειρίζεται 

 

5)  98.  Έγκριση της υπ’αριθ.7/2021 

απόφασης της ΔΕΠ 
Κατά πλειοψηφία 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Καλαϊδόπουλου Κοσμά, σε ότι αφορά στην Σχολική 

Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δράμας, 

λέγοντας πως έχει προσωπική διαφορά 

 

6)  99.  Εξέταση αιτήματος περί μείωσης 

του καταβαλλόμενου μισθώματος 

του τουριστικού περιπτέρου στον 

λόφο «Κορυλόβου» κατά 100% για 

τους μήνες τους οποίους η 

επιχείρηση είναι κλειστή, λόγω 

των νέων μέτρων αντιμετώπισης 

του κορωνοϊού COVID-19- 

Κατά πλειοψηφία 
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου, 2) Αποστολίδη Κυριάκου, 3) 

Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου , 4) Παπαδόπουλου Αχιλλέως 

και 5) Κιόρτεβε Παρθένας πρότειναν μείωση κατά 

100%  για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020, η 

οποία θα ελεγχθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Μ.Θ., λέγοντας πως υπάρχουν δύο αντικρουόμενοι 

Νόμοι. Ο Νόμος για υποχρεωτική μείωση κατά 40% και ο 



Νόμος για προαιρετική μείωση έως 100%.  Θεωρούν ότι ο 

νέος Νόμος, δεν αναιρεί τον προηγούμενο  

7)  100.  Μεταβίβαση αδείας επαγγελματία 

πωλητή λαϊκών αγορών- 
Ομόφωνα 

8)  101.  Έγκριση εισόδου–εξόδου 

οχημάτων για την υπό ανέγερση 

κατοικία στο με αρ.1623 

αγροτεμάχιο του αγροκτήματος 

Καλλιφύτου, επί αγροτικής οδού 

Ομόφωνα 

9)  102.  Έγκριση εισόδου–εξόδου 

οχημάτων για την υπό ίδρυση 

εγκατάσταση «Βιοτεχνία 

μεταλλικών κατασκευών» της 

Ετόγλου Ιωάννης & ΣΙΑ Ο.Ε., 

εντός των αγροτεμαχίων 637α & 

637δ του Αγροκτήματος 

Προαστείου Δράμας, ιδιοκτησίας 

του κ. Ετόγλου Ιωάννη, επί 

Δημοτικής οδού 

Ομόφωνα 

10)  103.  Έγκριση για τη μετατόπιση στύλου 

στην Κοινότητα Ξηροποτάμου  
Ομόφωνα 

11)  104.  Λήψη απόφασης για την 

παραχώρηση  κατά χρήση στην 

Πυροσβεστική Υπηρεσία Δράμας, 

υδροφόρου οχήματος της 

Πολιτικής Προστασίας του Δήμου 

Ομόφωνα 

12)  105.  Έγκριση   εξόδων   μετακίνησης  

υπαλλήλων  Δήμου Δράμας  για 

τον μήνα Απρίλιο 2021 

Ομόφωνα 

 

Δράμα, 14-5-2021 

Η ειδική γραμματέας      

 

 

Ψωμά Μυροφόρα 

 


